
TRIP  Advocaten & Notarissen - 1 - 

51700130/KAB/rv 

conceptdatum: 13 september 2017 

 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  

Betreft: Wijkvereniging Westeinde (na statutenwijziging genaamd: Wijkbelang Westeinde) 

 

 

Heden,  tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te 

Leeuwarden: 

,  

te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de statutair in de gemeente Leeuwarden 

gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:  

Wijkvereniging Westeinde, kantoorhoudende te 8915 DZ Leeuwarden, Pieter Sipmawei 

11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40000239; 

"Wijkvereniging Westeinde" hierna ook aan te duiden als: de vereniging. 

- 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:  

1. de vereniging werd opgericht op elf maart negentienhonderd vijfenzeventig; haar statu-

ten zijn laatstelijk gedeeltelijk bij akte op acht augustus negentienhonderd negenen-

tachtig verleden voor mr. Douwe Wiebo van Terwisga, destijds notaris te Leeuwarden; 

2.  de algemene vergadering van de vereniging heeft op tien juli tweeduizend zeventien 

met inachtneming van het bepaalde in de statuten besloten tot algehele wijziging van 

de statuten en daarbij de verschenen personen te machtigen deze besluitvorming bij 

notariële akte ten uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit 

het BIJLAGE 1 aan deze akte te hechten stuk. 

- 

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van genoemd 

besluit en met gebruikmaking van gemelde machtiging, hierbij de statuten van de vereniging 

in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: 

STATUTEN 

Artikel 1 - Naam en zetel, algemene bepaling 

1.  De vereniging draagt de naam: Wijkbelang Westeinde. 

2.  Zij is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.  

3. Daar waar in deze statuten wordt verwezen naar personen in de mannelijke vorm, wordt 

deze verwijzing geacht tevens betrekking te hebben op vrouwen en vice versa. 

Artikel 2 - Doel 
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1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van gemeenschappelijke en algemene 

belangen, alsmede de bevordering van de samenlevingsopbouw in de wijk "Westein-

de", waaronder mede begrepen het stimuleren dan wel het tot stand brengen van activi-

teiten op maatschappelijk, cultureel, recreatief, educatief en ander terrein, alsmede al 

hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  

2. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden. 

Artikel 3 - Lidmaatschap 

1. De vereniging kent gewone leden, zijnde de leden in de zin van de wet, in deze statuten 

aangeduid als "leden". 

 Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor ver-

erving vatbaar. 

2. Leden kunnen alleen zijn meerderjarige natuurlijke personen die woonachtig zijn in de 

wijk Westeinde te Leeuwarden. 

3. Hij die lid wenst te worden meldt zich aan bij de secretaris van het bestuur onder opgaaf 

van naam, voornamen, adres en geboortedatum. 

4. Het bestuur dient binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanmelding schriftelijk 

aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is aangenomen. 

5. Ingeval het bestuur niet met inachtneming van het in het in lid 4 bepaalde tot toelating 

heeft besloten, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.  

6. Zij die deel uitmaken van het gezin van een lid en tevens woonachtig zijn in de wijk 

Westeinde kunnen als gezinsleden deelnemen aan de activiteiten van de vereniging, 

doch hebben niet te gelden als leden in de zin van de wet en hebben mitsdien geen 

stemrecht en zonder daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld door degene die tot op-

roeping daarvan bevoegd is, geen recht tot deelname aan de algemene vergadering. 

7. Op voordracht van het bestuur kan een lid dat zich in het bijzonder verdienstelijk heeft 

gemaakt voor de vereniging en de door haar verrichte activiteiten door de algemene 

vergadering worden benoemd tot erelid. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders uit 

deze statuten blijkt, hebben ereleden dezelfde rechten en verplichtingen als leden en 

worden zij daarin, zoals gewone leden, aangeduid als leden.  

8. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn opge-

nomen, daaronder mede begrepen het adres waarop langs elektronische weg (e-mail) 

kan worden gecommuniceerd. 

9. Voorts kent de vereniging als donateurs diegenen, die door het bestuur als zodanig zijn 
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erkend in verband met de door hen aan de vereniging verstrekte financiële bijdrage 

waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur. Donateurs kunnen deelnemen 

aan de activiteiten van de vereniging op de wijze als het bestuur nader bepaalt.  

Artikel 4 - Einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 

 a. opzegging door het lid of namens de vereniging; 

 b. ontzetting; 

 c.  overlijden van het lid. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden: 

 a. indien en zodra het lid niet langer voldoet aan de volgens artikel 3 lid 2 aan toela-

ting tot het lidmaatschap gestelde eisen; 

 b.  indien en zodra een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; en 

 c.  alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lid-

maatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van 

het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 

dertig dagen. 

 Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea doet het lidmaatschap ein-

digen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. 

Een lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen in verband met 

een besluit als bedoeld in artikel 5 (betaling van contributie).  

4. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 3 bepaalde, met onmiddellijke ingang 

door het bestuur of door het lid worden opgezegd indien van de vereniging, respectieve-

lijk van het lid, redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu-

ren. 

5. Van een opzegging door het bestuur wordt de betrokkene ten spoedigste bij aangete-

kende brief, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 

 Hem staat, binnen dertig dagen na de dag van ter post bezorging van de kennisgeving 

van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. De algemene vergadering 

dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld. 

 Het bestuur draagt er voor zorg dat de betrokkene binnen zeven dagen nadien schrifte-

lijk van het besluit van de algemene vergadering in kennis wordt gesteld. 

 In geval de opzegging heeft plaatsgevonden tegen een datum, gelegen voor de dag 
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waarop de algemene vergadering over het beroep beslist, dan is het lid vanaf de dag 

waartegen is opgezegd geschorst. 

6. Ontzetting van een lid geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het 

bestuur, indien de betreffende persoon handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten aan de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene bij aangetekende brief door het be-

stuur in kennis gesteld binnen zeven dagen nadat de algemene vergadering het besluit 

heeft genomen. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

contributie voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 5 - Contributie 

1. De gewone leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te voldoen binnen de daarvoor 

gestelde termijn. De contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van 

het bestuur vastgesteld en wel in verband met de in artikel 10 lid 2 bedoelde begroting. 

De algemene vergadering is bevoegd bij de vaststelling van de hoogte van de contribu-

tie te differentiëren naar het aantal aan een lid verbonden gezinsleden als bedoeld in ar-

tikel 3 lid 6. Dergelijke differentiatie kan tevens in algemene zin plaatsvinden bij een op 

de voet van artikel 14 vastgesteld reglement.  

 Ereleden zijn vrijgesteld van enige verplichting tot betaling van contributie. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

Artikel 6 - Algemene vergadering 

1. Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit zo dikwijls het bestuur dat wenselijk 

acht of het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is, doch ten minste eens per 

boekjaar. 

2. Voorts is het bestuur verplicht om op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende ge-

deelte van het aantal leden een algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn 

van niet langer dan dertig dagen. De verzoekers voorzien hun verzoek van een opgave 

van de te behandelen onderwerpen. 

 Indien het bestuur aan bedoeld verzoek binnen veertien dagen geen gevolg heeft gege-

ven dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de algemene vergadering 

overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij 

advertentie in ten minste één in de plaats van vestiging van de vereniging veel gelezen 
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dagblad. 

 De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van 

de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. Voor een algemene vergadering worden de leden ten minste veertien dagen van te 

voren schriftelijk opgeroepen, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenre-

gister. Een oproep kan langs elektronische weg (e-mail) plaatsvinden op de in artikel 3 

lid 6 bedoelde adressen. De dag van verzending en de dag van vergadering mogen niet 

in genoemde termijn zijn begrepen. 

 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij 

diens ontstentenis of afwezigheid, door één van de andere bestuursleden, één en ander 

onverminderd het bepaalde in lid 2 laatste zin, van dit artikel. In geval in een vergade-

ring niet krachtens het vorenstaande in haar leiding wordt voorzien, voorziet de verga-

dering zelf in haar leiding. 

5. Elk lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft daar één stem, echter ge-

schorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergadering en daarin derhalve 

evenmin stemrecht, behoudens voor zover het betreft een algemene vergadering die 

een besluit moet nemen over een geschorst lid met betrekking tot die schorsing of de 

reden tot die schorsing, in welk geval het geschorste lid toegang tot de betreffende ver-

gadering heeft en het recht heeft over het betreffende onderwerp het woord te voeren. 

6. Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen. 

Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. 

7. Van elke algemene vergadering worden door of onder verantwoordelijkheid van de se-

cretaris van het bestuur notulen opgemaakt. 

 In geval van ontstentenis of afwezigheid van de secretaris zullen de notulen worden 

opgemaakt door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon. 

Artikel 7 - Bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen die door de algemene ver-

gadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt door de alge-

mene vergadering, met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, vastgesteld. 

Een onvoltallig bestuur blijft een bevoegd bestuur. 

2. Voor elke vacature maakt het bestuur een voordracht op van ten minste één kandidaat, 

welke voordracht niet bindend is en met de oproeping voor de algemene vergadering 
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waarop de verkiezing plaats zal vinden aan de leden wordt toegezonden. 

 Voor elke vacature kunnen daarnaast door ten minste één/tiende gedeelte van de leden 

één of meer andere kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling dient schriftelijk te 

geschieden bij de secretaris van het bestuur, ten minste zeven dagen voor de dag van 

de algemene vergadering waarop de verkiezing wordt gehouden. 

 De secretaris brengt een kandidaatstelling door leden ter kennis aan de leden, voor wat 

betreft een kandidaatstelling voordien gedaan, door vermelding bij de oproeping voor de 

vergadering, en voor wat betreft latere kandidaatstelling, uiterlijk bij de aanvang van de 

vergadering. 

 Gekozen is de kandidaat welke ten minste de volstrekte meerderheid van de in de al-

gemene vergadering uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Zo nodig heeft her-

stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen, doch geen vol-

strekte meerderheid, op zich hebben verenigd. Stemming heeft plaats bij acclamatie 

dan wel, indien een van de ter vergadering aanwezige leden hierom verzoekt, bij onge-

tekend schriftelijk uitgebrachte stemmen. 

3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 

geschorst. Schorsing kan tevens plaatsvinden bij met algemene stemmen genomen be-

sluit van alle andere bestuursleden.  

 Een schorsing die niet binnen negentig dagen gevolgd wordt door een besluit tot ont-

slag, eindigt door het verloop van die termijn. 

4. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het be-

stuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Degene 

die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 

voorganger in.  

5. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering. Het bestuur kiest 

uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, hun plaatsvervangers en een 

plaatsvervangend voorzitter. 

 De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden 

vervuld.  

6. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap: 

 a. doordat het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn; 

 b. doordat het bestuurslid schriftelijk bedankt; 

7. Door de bestuurders in functie gemaakte onkosten worden door de vereniging vergoed. 
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Daarnaast kan aan de bestuurders een door de algemene vergadering vast te stellen 

beloning worden toegekend. 

Artikel 8 - Bestuursvergaderingen 

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wense-

lijk achten. 

2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of mondeling. 

3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van 

vergadering niet meegerekend. 

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezig-

heid door zijn plaatsvervanger. Ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid voor-

ziet de vergadering zelf in haar leiding. 

6. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem. 

7. Ieder bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd bestuurslid ter ver-

gadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid mag niet voor meer dan één ander 

bestuurslid als gemachtigde optreden. 

8. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming, indien 

hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor 

geen bestuursbesluit kan worden genomen omdat het in de vorige volzin bepaalde van 

toepassing is op alle bestuursleden, is het bestuur niettemin bevoegd te besluiten, met 

dien verstande dat het daartoe de voorafgaande goedkeuring van de algemene verga-

dering behoeft.  

9. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt. 

 Bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris treedt zijn plaatsvervanger op als notu-

list terwijl, in geval ook die plaatsvervanger niet in functie of afwezig is, de voorzitter van 

de vergadering een notulist aanwijst. 

Artikel 9 - Vertegenwoordiging 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd: 

 a. hetzij door het bestuur; 

 b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder de voorzitter, 

de secretaris of de penningmeester.  
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2. Ook ingeval van enig mogelijk tegenstrijdig belang tussen de vereniging en een of meer 

van haar bestuursleden wordt de vereniging op voormelde wijze vertegenwoordigd, 

zulks onverminderd het in artikel 8 lid 8 ten aanzien van de daaraan ten grondslag lig-

gende besluitvorming bepaalde. 

Artikel 10 - Taken en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft alle daaruit voort-

vloeiende of daarmede samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook be-

grepen de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering 

en het zorgdragen voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging. 

2. Bij zijn bestuursvoering neem het bestuur in acht de jaarlijks, voorafgaand aan het be-

treffende boekjaar, door het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering vastgestelde begroting. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door hem worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, be-

voegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden 

en bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. De algemene vergadering is voorts op voorstel van het bestuur bevoegd daarbij duide-

lijk omschreven besluiten aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. 

Artikel 11 - Bijzondere bevoegdheden vereniging 

De vereniging is krachtens bestuursbesluit bevoegd ten behoeve van de leden jegens der-

den rechten te bedingen. De vereniging is niet bevoegd ten laste van de leden jegens der-

den verplichtingen aan te gaan.  

Artikel 12 – Boekjaar/jaarverslag 

1. Het boekjaar van de vereniging, tevens zijnde het verenigingsjaar, is gelijk aan het ka-

lenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermo-

genstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van 

het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, 
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een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde be-

leid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeu-

ring aan de vergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. 

 Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave 

van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn heeft ieder lid de bevoegd-

heid van het bestuur in rechte te vorderen deze verplichtingen na te komen. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit ten minste 

twee leden, welke geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 

 Deze commissie onderzoekt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en 

lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen 

en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

 De algemene vergadering kan besluiten geen commissie te benoemen, maar de contro-

le van de balans en de staat van baten en lasten op te dragen aan een accountant zo-

als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bestuur draagt 

er alsdan zorg voor dat omtrent de getrouwheid van genoemde stukken op eerder be-

doelde vergadering een verklaring, afkomstig van die accountant, wordt overgelegd. 

5. Het bestuur is verplicht de in lid 2, 3 en 4 genoemde bescheiden gedurende zeven jaren 

te bewaren. 

Artikel 13 - Stemmingen 

1. Alle besluiten, zowel van de algemene vergadering als van het bestuur, worden, voor 

zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen. 

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk voor zover bij dat laat-

ste niet ingevolge artikel 7 lid 2 bij acclamatie wordt gestemd. Of een stemming perso-

nen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering. 

3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbe-

treffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

5. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het hou-

den van een vergadering, met dien verstande, dat geen besluit zal worden geacht te 



TRIP  Advocaten & Notarissen - 10 - 

51700130/KAB/rv 

conceptdatum: 13 september 2017 

 

zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk waaronder per tele-

fax of e-mail begrepen, over het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten wor-

den aan de notulen toegevoegd. 

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, 

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 

van de algemene vergadering. 

7. Indien in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan tot aanna-

me van elk voorstel worden besloten, voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding 

daaronder begrepen, ook al zijn deze niet voor de vergadering geagendeerd, mits met 

algemene stemmen. 

8. Het door de voorzitter van de vergadering tijdens een bestuursvergadering of algemene 

vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd 

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van 

het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stem-

ming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronke-

lijke stemming. 

Artikel 14 - Reglementen 

De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement of 

andere reglementen vaststellen waarbij een of meer van de in dat reglement bepaalde aan-

gelegenheden van een nadere regeling worden voorzien; voorts is de algemene vergade-

ring, mits op voorstel van het bestuur, bevoegd een dergelijk reglement te wijzigen of in te 

trekken. Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten of 

met de wet. 

Artikel 15 - Statutenwijziging 

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits met een 

meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk bij-

een geroepen vergadering, waarin ten minste de helft der leden aanwezig of vertegen-

woordigd is. Is in de bijeengeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden aanwe-

zig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen na de eerste vergadering, doch 

niet binnen zeven dagen daarna, een tweede vergadering gehouden, waarin ongeacht 
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het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een besluit tot statutenwijziging kan 

worden aangenomen, mits met vorenbedoelde meerderheid. 

2. Indien het voorstel tot statutenwijziging evenwel wordt gedaan door het bestuur, kan 

daartoe in afwijking van het in lid 1 bepaalde worden besloten door de algemene verga-

dering met volstrekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

3. Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal wor-

den behandeld, dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld. Voorts 

dient door degenen die de oproeping tot de betreffende algemene vergadering hebben 

gedaan ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het wijzigingsvoor-

stel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge-

schikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van de dag 

waarop de vergadering wordt gehouden. 

4. Tot het doen verlijden van de notariële wijzigingsakte is ieder bestuurslid bevoegd. 

Artikel 16 - Ontbinding 

1. Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald met betrek-

king tot statutenwijziging. 

2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemene 

vergadering bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars aanwijst. 

3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de algemene ver-

gadering bij het besluit tot ontbinding te bepalen doel, zoveel mogelijk in overeenstem-

ming met dat van de vereniging. 

4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten worden bewaard gedu-

rende zeven jaren nadat de vereniging is opgehouden te bestaan. Terzake van de be-

waarplicht wordt te dezen verwezen naar de van toepassing zijnde wettelijke bepa-

lingen. 

Artikel 17 – Onvoorziene gevallen  

In alle gevallen waarin de statuten, de wet of de reglementen van de vereniging niet 

voorzien, beslist het bestuur. 

SLOTBEPALING 

De verschenen personen verklaarden ten slotte dat het bestuur van de vereniging bij de 

inwerkingtreding van deze statutenwijziging wordt gevormd door drie personen, te weten:  
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1.  mevrouw Margretha Berendina Maria Beckers, geboren te Leeuwarden op zestien mei 

negentienhonderdnegenenvijftig, wonende 8915 HM Leeuwarden, als voorzitter; 

2. mevrouw Grietje Aaltje Winters, geboren te Oldemarkt op vijftien februari negentien-

honderdzevenenvijftig, wonende 8915 JJ Leeuwarden, Nynke van Hichtumwei 88, als 

secretaris/penningmeester; 

3. de heer Durk Visser, geboren te Barradeel op vier februari negentienhonderdeenenvijf-

tig, wonende 8915 JJ Leeuwarden, Nynke van Hichtumwei 80, als secreta-

ris/penningmeester,  

welke als bestuur gehouden zijn uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van deze statuten-

wijziging een verkiezing met betrekking tot het voltallige bestuur door de algemene vergade-

ring te houden en zich aan de uitslag van die verkiezing te conformeren, zulks alles onver-

minderd het in artikel 7 lid 6 bepaalde. 

SLOT 

Slotverklaring van de verschenen personen 

De verschenen personen hebben ten slotte nog verklaard: 

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid 

hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; 

2. dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van deze akte; en 

3. dat zij instemmen met beperkte voorlezing van deze akte. 

Slotverklaring van de notaris 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke in-

houd van deze akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de ver-

schenen personen een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen 

personen gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien 

uit de inhoud van deze akte. 

De gedeelten van deze akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, 

notaris, voorgelezen aan de verschenen personen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de ver-

schenen personen en onmiddellijk daarna door mij, notaris. 

 


